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Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul  
Universității Tehnice de Construcții București 

 
Subsemnatul/a (nume, prenume) ……………………….………………………………………………..………..…………, domiciliat/ă în 

localitatea …………….……………………………………..……………………………….…………..…, judeţul ….…………………….……………………..…………, 
strada……………………………………………..……...………………………………….,posesor al CI seria ….…., numărul………….…………, eliberat de 
…………………………………………………………..………………………….…………..., la data de ………………..………………….….., 
CNP……………………………………………………………………..…..., email:……………………………………………………………………., 
tel.: …………………………………………………….………...., 
 
îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Universitatea 
Tehnică de Construcții București (denumită în continuare UTCB) conform prevederilor legii educației naționale, a 
legilor în vigoare precum și conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Am luat la cunoștință și sunt de acord, ca datele mele cu caracter personal să fie colectate și prelucrate în 
cadrul relației mele juridice cu UTCB. 

Scopul pentru care UTCB  colectează si prelucrează date cu caracter personal ţine de înscrierea la cursuri 
universitare de licentă, masterat, doctorat, cursuri de specializare, cursuri postuniversitare, ține de asemenea de 
participarea la procesul educațional în cadrul UTCB pe parcursul perioadei de studii și de cazarea în căminele UTCB. 

Refuzul de a furniza date cu caracter personal și de a fi de acord cu colectarea și prelucrarea acestora de 
către UTCB, duce la imposibilitatea ca UTCB să vă accepte participarea la studii și duce la imposibilitatea derulării 
contractului de studii și a programelor de protecţie socială și de cazare în Căminele UTCB. Informaţiile cu caracter 
personal se colectează și se prelucrează și pentru a respecta prevederile legale cu privire la înregistrarea și derularea 
operaţiunilor financiar contabile dintre UTCB și persoanele înscrise la studii. 

Baza legală este: consimțământ expres, obligații legale ale UTCB, demersuri în vederea executării unui 
contract. 

În cazul refuzului de a furniza aceste date, UTCB  poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate 
fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele legilor in vigoare. 

Refuzul de a furniza datele  personale  și refuzul acceptării prelucrării acestora, ne pune în imposibilitatea 
îndeplinirii obligatiilor  noastre legale conform legii. 

Drepturile dumneavoastra în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: 

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare că se 

prelucrează sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, aveți acces la 

tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest 

sens către operator; 

b) Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, 

prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care 

sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personale în situația în care acestea sunt incomplete 

sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în situațiile în care (i) datele cu caracter 

personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (și nu există un nou scop legal pentru prelucrare), 

(ii) baza legală a prelucrării o reprezintă consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își 

retrage consimțământul, și nu există nici un alt temei legal pentru prelucrare, (iii) persoana vizata își 

exercită dreptul la opozitie și operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care 

prevalează, (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară 

pentru respectarea legislației UE sau din Romania, sau (vi) datele cu caracter personal au fost 

colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale oferite către copii (dacă este 

cazul), pentru care consimțământul este guvernat de reguli speciale; 

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obtineți restricționarea prelucrării în 

situațiile în care: (i) considerați că se prelucrează date cu caracter personal inexacte, pentru o 

perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriți stergerea datelor dumneavoastra cu caracter 

personal, solicitând  doar restricționarea utilizării lor; (iii) în situația în care operatorul nu mai are 
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nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru prelucrarea lor în scopurile menționate 

mai sus, dar dumneavoastră solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept 

în instanța sau (iv) dumneavoastră v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică 

dacă temeiurile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate; 

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, când prelucrarea este bazată pe 

consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul 

retragerii consimțământului; 

e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația 

dumneavoastră particulară, atunci când prelucrarea este întemeiată pe un interes legitim si să vă 

opuneți în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, 

inclusiv creării de profiluri; 

f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de 

profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar într-

o măsură semnificativă; 

g) Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter 
personal, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care 
poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, în situația în care 
prelucrarea se face în baza consimțământului dumneavoastră sau executarea unui contract și este 
efectuată prin mijloace automate; 

h) Dreptul de a depune o plângere în fața Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente. 

Exercitarea drepturilor menționate mai sus poate fi facută în orice moment. În vederea exercitării acestor 
drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o notificare scrisă, datată si semnată sau în format electronic la adresa de e-mail: 
secretariat@utcb.ro, adresa la care poate fi contactat si Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul UTCB. 
 
 

Prezentul document a fost semnat în două exemplare originale, unul pentru UTCB și unul pentru semnatar. 

 

Am luat la cunoștință și sunt de acord cu toate cele precizate în acest document: 

DA                                                               NU 

 

Data: ..............................................                 Nume si Prenume: 

 

 Semnătura: 

 

............................................................ 

 

 

 


